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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 
 

 
1. Judul Pengabdian : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sentra 

Kerajinan Bambu di Dusun Karangasem – Desa Muntuk, Kec. 
Dlingo, Kab. Bantul 

 

2. Tim Pelaksana 

Nama Jabatan Bidang Keahlian 
Instansi 
Asal 

Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 

Yordan Gunawa, S.H., 
Int.MBA., M.H. 

Ketua Ilmu Hukum/ 
Hukum Tata Negara 

UMY 15 jam/ minggu 

Mahasiswa (3 orang) Anggota Ilmu Hukum 
 

UMY 15 jam/ minggu 

 

3. Obyek (Khalayak Sasaran) Pengabdian kepada Masyarakat: 

Dusun Karangasem, Muntuk, Dlingo – Bantul 

4. Masa Pelaksanaan 

Mulai : Bulan Januari Tahun 2019 

Berakhir : Bulan Maret Tahun 2019 
 

5. Usulan Biaya : 10.000.000,- 
 

6. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat 
1. Dusun Karangasem 

7 Mitra yang terlibat: 

2. Pimpinan Dusun 

3. Kelompok Kerajinan Bambu 

4. Karang Taruna 

5. Masyarakat Umum 

8. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: 

Permasalahan: (1) Pengelolaan Kerajinan Bambu. Permasalahan terkait dengan 

manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia, meliputi: (a) belum memiliki 

struktur kelembagaan sebagai Sentra Kerajinan Bambu, sehingga dalam pelaksanaanya 

tidak terstruktur dan tidak adanya koordinasi yang baik antar beberapa komponen; (b) 

pemahaman masyarakat masih tradisonal, belum memiliki cara pandang sebagai sentra 

kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Misalnya, selama ini kerajinan bambu tersebut 

bergerak secara masing-masing dan tidak terorganisir dengan baik. Sehingga, produksi 

kerajinan bambu sering tidak memenuhi permintaan pasar. (c) belum terbentuknya 

mekanisme manajemen sentra kerajinan bambu yang terpusat di dalam Dusun, sehingga 

kerajinan bergerak secara sendiri-sendiri dan memiliki pemasok sendiri-sendiri. 

Manajemen Pemasaran Produk Bambu. (2) Pemasaran Produk adalah serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan daya 

Tarik dari karya hasil serta mengelola relasi dengan pembeli untuk meningkatkan nilai 

jual serta kuantitas penjualan dari produk yang dihasilkan, beberapa kelemahan yang 

dimiliki oleh mitra adalah kurangnya sumber daya manusia dalam proses 

produksi barang 
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 meliputi: tidak adanya manajemen yang padu di dalam melaksanakan usaha; kurangnya 

program pemasaran dan promosi, selama ini hanya dari mulut ke mulut (tanpa melakukan 

pemasaran dan promosi melalui berbagai media, baik cetak dan online), sehingga tidak 

dilakukannya pemasaran terpadu (marketing mix dan integrated marketing mix); 

Ketiadaan brand (branding); dan kurangnya sumber daya manusia dikarenakan basis 

produksi yang terpisah-pisah dan tidak terpadu, sehingga permintaan dan produksi tidak 

selalu imbang dan tercukupi. Keberhasilan pembangunan desa sentra tergantung 

manajemen internal dan komunikasi marketing, dapat berupa peningkatan permintaan 

barang setelah proses pembelian. Hal tersebut dapat dicapai jika manajemen internal 

berjalan dengan baik, terutama aspek sumber daya manusia, kepuasan pembeli didapat. 

Solusi: Tujuan akhir program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat 

pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui 

hasil kerajinan bambu sebagai sentra kerajinan. Dalam arti pemberdayaan masyarakat 

(partisipasi aktif) sebagai inti gerakannya dengan pendekatan community based 

entrepreneurship yang menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Pendekatan pemberdayaan (partisipasi 

aktif) dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat, metode ini 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan perekonomian 

lokal. Untuk mewujudkan program tersebut, digunakan metode sosialisasi (dengan 

pendekatan kasus dan best pratice) dan pendampingan, praktik, dan studi banding. 

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran: 

1. Terbentuknya manajemen yang padu sebagai Sentra Kerajinan Bambu 

2. Pengelola Sentra Kerajinan/ mitra memiliki pemahaman/ pengetahuan yang baik 

dalam mengelola sentra tersebut sehingga mampu menjadi sentra yang profesional dan 

mandiri, pengembangan insturmen – akomodasi – fasilitasi yang terencana, terlaksana 

dan terevaluasi dengan baik, memiliki kelembagaan yang baik (struktur dan sumber 

daya manusianya), pemasaran dan komunikasi kewirausahaan yang mampu 

meningkatkan jumlah produksi dan permintaan, serta penguatan usaha berbasis 

masyarakat yang memiliki kredibilitas bisnis yang baik dan kualitas produk yang 

menyesuaikan dengan ragam permintaan pembeli. 

3. Dengan pendekatan community based entrepreneurship yang menempatkan 

masyarakat sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program akan memupuk pola pikir masyarakat yang memiliki jiwa 

kewirausahaan yang baik sekaligus memiliki kesadaran berwirausaha yang mandiri. 

10. Rencana Luaran berupa jasa, metode, model, sistem, produk/ barang, paten, atau luaran 

lainnya: 

1. Publikasi ilmiah di jurnal nasional ber ISSN 

2. Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)/ repository PT 

3. Peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah dari kerajinan bambu 

4. Peningkatan Perbaikan tata nilai masyarakat kondisi sosial ekonomi, perbaikan moral 

dan karakter, serta pendidikan masyarakat 
5. Peningkatan kedisiplinan dan partisipasi peserta dalam kegiatan KKN-PPM 
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 RINGKASAN  

 
Pengabdian ini berujudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sentra 

Kerajinan Bambu di Dusun Karangasem, Desa Muntuk, Kec. Dlingo, Kab. Bantul”, yang 

berangkat dari beberapa persoalan; belum memiliki struktur kelembagaan sebagai Sentra 

Kerajinan, sehingga dalam pelaksanaanya tidak terstruktur dan tidak adanya koordinasi 

yang baik antar beberapa komponen; (b) pemahaman masyarakat masih tradisonal, belum 

memiliki cara pandang sebagai desa wisata yang bernilai ekonomi tinggi; belum 

terbentuknya kelompok kerajinan yang terkoordinasi dengan baik dibawah satu 

kelembagaan sebagai basis pengembangan sentra kerajinan di kalangan masyarakat; dan 

persoalan pemasaran produk kerajinan. 

Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat pertumbuhan 

ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui potensi kerajinan 

bambu. Dalam arti pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai inti gerakannya, 

pendekatan yang dilakukan dengan community based entrepreneurship dengan 

menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi program. Pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) dalam pengabdian ini 

berprinsip pada kemandirian masyarakat, metode ini bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat dan menguatkan perekonomian lokal. 

Untuk mewujudkan program tersebut, digunakan metode pelatihan (dengan 

pendekatan kasus dan best pratice) dan pendampingan, serta praktik. Metode pelatihan 

dilakukan untuk pembentukan kelembagaan/ organisasi sentra kerajinan, pengetahuan dan 

kekurangpahaman pengelola sentra kerajinan (sumber daya manusia/ mitra) terhadap 

manajemen tata kelola, SDM, dan pemasaran – komunikasi kewirausahaan, dan usaha 

berbasis masyarakat. Metode pelatihan dikembangkan dengan metode yang lebih 

sederhana, dengan sarasehan dan diskusi santai/ informal sehingga masyarakat lebih 

mudah menerima materi- materi pelatihan. Materi-materi pelatihan yang disampaikan 

mengambil beberapa kasus – best practice pengelolaan sentra kerajinan sehingga peserta 

pelatihan akan memperoleh gambaran kasus, strategi, dan pendapatan yang akan didapat 

jika bergerak bersama-sama sebagai sentra. Metode pelatihan dengan diskusi informal 

bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta yang lebih intens. Untuk 

memastikan bahwa metode dan program pelatihan dapat berkelanjutan, tim pengabdian 

juga melakukan kegiatan pendampingan dan monitoring dan evaluasi secara rutin (2 

minggu sekali). Di dalam proses pendampingan/ pemberdayaan ini, tim pendamping juga 

memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam 

pelaksanaan program. Selain itu juga dilakukan metode studi banding ke sentra kerajinan 

di DIY yang sudah mandiri dan maju. Dengan berbagai metode tersebut diharapkan sentra 

kerajinan diharapkan menjadi unggulan yang kompetitif, sehingga tujuan akhir dapat 

terwujud yakni menjadi model pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan 

masyarakat secara berkelanjutan. 

 

Kata Kunci: sentra kerajinan, pemberdayaan, unggulan, kompetitif
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  BAB 1. PENDAHULUAN  

 
 

A. Analisis Situasi 

Dusun Karangasem adalah salah satu Dusun di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki potensi alam melimpah, 

terutama pada tanaman bambu. Desa Muntuk memiliki 11 padukuhan yaitu Gunung Cilik, 

Muntuk, Sanggrahan I, Sanggrahan II, Banjarharjo I, Banjarharjo II, Tangkil, Karangasem, 

Seropan I, Seropan II, dan Seropan III. Potensi alam yang terdapat di Desa Muntuk adalah 

kawasan hutan pinus dan hasil alam lain seperti bambu, padi, dll. 

Perkembangan Desa Muntuk semakin pesat seiring agenda besar otonomi desa 

yang menjadi amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desan 

dan peraturan-peraturan lainnya. Otonomi desa dimaknai sebagai adanya kemampuan serta 

prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya 

dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berarti bahwa intervensi dari luar 

desa harus dikurangi dan sifat otonomi desa adalah merupakan otonomi murni, artinya 

keberadaan otonomi desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu mulai 

ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara (Sakinah Nadir, 2013: 

89). 

Hal yang perlu diperhatikan adalah otonomi desa bukan sebuah kedaulatan 

melainkan pengakuan adanya hak untuk menggatur urusan rumah tangganya sendiri 

dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu 

intervensi institusi diatasnya dan sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba 

paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas masyarakat desa (Dadang Juliantara, 

2003: 181). 

Secara sosiologis yang paling berperan dalam penyelenggaraan otonomi desa 

adalah struktur yang dibentuk oleh relasi antar warga (horisontal) dan antara warga dengan 

perangkat desa (vertikal) yang bersimpul pada Pemerintah Desa yang dipimpin oleh 

Kepala Desa/ Lurah Desa (Zen Zanibar, 2007, 186). Intinya bahwa otonomi desa adalah 

sebuah agenda besar yang mengarahkan Desa Ngeposari menjadi lebih demokratis, 

mandiri dan sejahtera. Untuk itu, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa sangat penting 

dilakukan. Hasil akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Muntuk 
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dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Salah satu pemberdayaan yang dilakukan saat ini adalah pembangunan sentra kerajinan 

bambu berbasis masyarakat. Namun, pengembangan sentra kerajinan bambu ini belum 

menjadi acuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. 

 

B. Urgensi Permasalahan Prioritas 

Permasalahan utama yang dihadapi mitra dapat diidentifikasi dalam beberapa hal, meliputi: 

1. Pengelolaan Potensi Kerajinan Bambu. Permasalahan terkait dengan manajemen 

kelembagaan dan sumber daya manusia, meliputi: (1) belum memiliki struktur 

kelembagaan sebagai Sentra Kerajinan, sehingga dalam pelaksanaanya tidak 

terstruktur dan tidak adanya koordinasi yang baik antar beberapa komponen; (2) 

pemahaman masyarakat masih tradisonal, belum memiliki cara pandang sebagai sentra 

kerajinan yang dapat meningkatkan pendapatan. Misalnya, selama ini kerajinan bambu 

dikerjakan sendiri-sendiri, hal ini yang menjadi permasalan sebab jika dapat dijadikan 

sebuah sentra dengan satu manajemen yang baik maka dapat meningkatkan kualitas 

serta permintaan. (3) belum terbentuknya kelompok kerajinan bambu sebagai basis 

pengembangan kerajinan bambu di kalangan masyarakat, hal tersebut yang 

menjadikan kurangnya sumber daya manusia dalam menghasilkan kerjaninan bambu. 

2. Manajemen Pemasaran Produk Kerajinan adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, mengenalkan dan menyampaikan daya tarik suatu barang serta 

mengelola relasi dengan pembeli untuk mengembangkan kewirausahaan dan seluruh 

pemangku kepentingannya, beberapa kelemahan yang dimiliki oleh mitra, meliputi: tidak 

adanya tata kelola yang baik terkait manajemen pemasaran produk wisata, masih sebatas 

menunggu pesanan datang; kurangnya program pemasaran dan promosi, selama ini hanya dari 

mulut ke mulut (tanpa melakukan pemasaran dan promosi melalui berbagai media, baik cetak 

maupun online), sehingga tidak dilakukannya pemasaran terpadu (marketing mix dan 

integrated marketing); ketiadaan brand (branding); dan ketiadaan pemasaran berbasis 

masyarakat. Keberhasilan pembangunan sentra kerajinan tergantung kepada manajemen dan 

komunikasi kewirausahaan, dapat berupa promosi yang masif melalui media online. 
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Peta Dusun Karangasem 

 

 

Kerajinan Bambu 

 

 

Proses Pengolahan Bambu 



4  

  BAB 2. TARGET DAN LUARAN  

 
 

Beberapa persoalan mitra membutuhkan kajian, pelatihan dan pendampingan yang 

komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah utama yang paling menonjol 

adalah masalah yang berkaitan manajemen kelembagaan dan sumber daya manusia sentra 

kerajinan; manajemen pemasaran dan komunikasi kewirausahaan; dan usaha kerajinan 

berbasis masyarakat. 

Akibat persoalan tersebut potensi kewirausahaan sentra kerajinan kurang terkelola 

secara maksimal, padahal tata kelola yang baik yang didukung oleh semangat dan 

kemampuan yang baik pengelola dan masyarakat menjadi ujung tombak sentra kerajinan 

menjadi ladang penghasilan berbasis ekonomi kerakyatan yang mandiri, kompetitif – 

berdaya saing, dan berkualitas. 

Tabel. 1 

Solusi dan Target Luaran Program 

 
Manajemen Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 

No Masalah Solusi Target 

1 Belum terbentuknya kelembagaan 
dan struktur organisasi Sentra 
Pengajin 

Pembentukan Organisasi 
Sentra Kerajinan 

100% terbentuk 

2 Belum terbentuknya kelompok 
Kerajinan yang terpadu 

Pembentukan Kelompok 
Kerajinan Bambu (Prabu) 

100% terbentuk 

3 Belum terbentuknya komunitas 
karangtaruna peduli kewirausahaan 

Pembentukan karang taruna 
peduli kewirausahaan 

100% terbentuk 

4 Penguatan kelembagaan Kelompok 
Kerajinan Bambu 

Pelatihan 25% eksistensi/ peran kelompok 
Kerajinan lebih terukur dan jelas 

4 Peningkatan pemahaman bagi 

Kelompok Kerajinan mengenai 
Kewirausahaan 

Pelatihan Kewirausahaan dan 
Bisnis 

25% memiliki pemahaman yang 

baik mengenai Kewirausahaan dan 
Bisnis 

5 Peningkatan Kemampuan 

masyarakat tentang Sadar 

Berwirausaha 

Pelatihan Sadar Berwirausaha 25% memiliki pemahaman yang 

baik mengenai pentingnya 
pembangunan Sentra Kerajinan 

 

Manajemen Pemasaran Produk Wisata 

No Masalah Solusi Target 

1 Promosi Web Produk Sentra 
Kerajinan Bambu Desa Karangasem 

Pembuatan Web Promosi 
Produk Sentra Kerajinan 
Bambu Desa Karangasem 

100 tercapai 

2 Promosi berbasis media sosial Pembuatan IG, Facebook, 
dan lainnya 

100% tercapai 

3 Peningkatan pemahaman bagi 
pelaku usaha bidang kerajinan 

Pelatihan dan pendampingan 
pemasaran 

25% tercapai 

4 Peningkatan kualitas produk 
kerajinan bamboo 

Pelatihan dan pendampingan 
peningkatan kualitas 

25% tercapai 
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Jika merujuk pada persoalan dan solusi pada tabel tersebut di atas, tentu terdapat 

kesesuaian antara peta jalan riset-pengajaran-pengabdian pengusul yang memiliki 

kompetensi di bidang Hukum Internasional dan Administrasi Bisnis. Berdasarkan 

pemetaan solusi dan target program di atas, maka rencana capaian tahunan sesuai luaran 

yang ditargetkan selama 2 bulan, meliputi: 

 

Tabel 2. 

Rencana Target Luaran Tahunan 

 

No Jenis Luaran Tahunan Indikator Capaian 

1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional ber ISSN Submitted 

2 
Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)/ repository 
PT 

Submitted 

 

3 
Peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah 

instrumen-akomodasi–fasilitasi pendukung Sentra 
Kerajinan melalui pembentuk kelembagaan/ organisasi 

sentra kerajinan 

Ada 

 

4 
Peningkatan Perbaikan tata nilai masyarakat kondisi 

sosial ekonomi, perbaikan moral dan karakter, serta 
pendidikan masyarakat 

ada 

5 
Peningkatan kedisiplinan dan partisipasi peserta dalam 
kegiatan KKN-PPM 

ada 
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  BAB 3. METODE PELAKSANAAN  

 
 

A. Metode dan Mekanisme Pelaksanaan KKN-PPM 

Tujuan program ini adalah menjadikan mitra sebagai model pusat pertumbuhan 

ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan melalui potensi sentra 

kerajinan kerajinan bambu. Dalam arti pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai 

inti gerakannya, dengan menempatkan mitra sebagai pelaku utama pada setiap tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring - evaluasi program. Pendekatan pemberdayaan 

(partisipasi aktif) dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat, metode 

ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan menguatkan perekonomian 

lokal. Pengembangan desa wisata semestinya menerapkan pendekatan community based 

entrepreneurship dengan penguatan masyarakat sebagai sumber daya manusia pengelola. 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka 

yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya di 

lokasi dusun didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam 

proses ini, kelembagaan tersebut berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses 

pemberdayaan masyarakat, yang pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan 

penentu pembangunan sentra kerajinan, baik pembangunan instrument, akomodasi dan 

fasilitasi sentra kerajinan, kelembagaan kewirausahaan, promosi dan komunikasi 

pemasaran, serta usaha berbasis masyarakat. Usulan-usulan masyarakat merupakan dasar 

bagi program pembangunan desa wisata. Aspek penting dalam suatu program perberdayaan 

masyarakat adalah: program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan 

dasar masyarakat, mendukung keterlibatan, dibangun dari sumberdaya lokal, penguatan 

nilai- nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan 

ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan. 

Dalam pengabdian KKN-PPM ini dilakukan beberapa tahapan, tahapan persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Tahapan persiapan dalam pelaksanaan Program KKN-PPM 

dilakukan dengan agenda pembekalan mahasiswa KKN. Kegiatan ini akan dilaksanakan 

dengan materi orientasi program KKN, seperti: Teknik Permberdayaan Masyarakat, 

Implementasi Nilai-Nilai Ke-Islaman dan Kemuhammadiyahan dalam Bermasyarakat. 

Sementara untuk pelaksanaan dilakukan dengan beberapa metode yang digunakan dalam 


